اقتصادی

»

»

5
مصرف برق صنایع
از مرز  ۴هزار و
 ۹۰۰مگاوات
گذشت

بانک و بیمه

روابط عمومی مدرن و منسجم عامل
موفقیت سازمان هاست

مدیرعامل بانک سینا در پیامی ،فرا رسیدن هفته ارتباطات
و روز روابط عمومی را تبریک گفت و از فعــاالن این عرصه به
ویژه همکاران روابط عمومی این بانک قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،متن پیام دکتر ایمانی
به شرح زیر است:
«امروزه بــا توســعه روز افزون علم و شــبکه ای شــدن
جوامع که در آن ترکیبی از وســایل ارتبــاط جمعی ،پایه ها و
ســاختارهای کلیدی جامعه را در ســطوح فردی ،سازمانی و
اجتماعی شکل می دهند و سازماندهی می کنند ،نقش روابط
عمومی ها به عنوان نهادی که مــی توانند به صورت نظام مند،
برنامه ریزی شده و سنجیده در جهت ایجاد ،حفظ و گسترش
تعامل و تفاهــم جامعه با ســازمان اقدام کنند ،بســیار حائز
اهمیت است.
روابط عمومی مدرن ،منســجم و هدفمند ،به عنوان حلقه
ارتباط موثر بین سازمان و جامعه است که زمینه تبادل افکار،
اطالع رســانی صحیح و ارتباط دوســویه ســازمانی را با بهره
مندی از شیوه ها و تکنیک های ارتباطی کارآمد و موثر ،فراهم
کرده و مســیر موفقیت و تحقق اهداف ســازمان را فراهم می
سازد.
روابطعمومی ،هنرمــرد م داری با اســتفاده از فنون و ابزار
ارتباطی اســت تا در جامعه ای که هر لحظه به سمت نوآوری،
پیشــرفت و پیچیدگی ارتباطی پیش می رود ،از طریق ایجاد
تفاهم و ارتباط ســاده و صمیمی ،راه تعامل بــا افکار را هموار
سازد.
از طرفــی روابط عمومی بــه عنوان مرکز و هســته اصلی
ســازمان ،با ایفــای نقش مهــم خــود در حــوزه ارتباطات
درون ســازمانی ،می تواند بــا تقویت اعتماد بیــن مدیران و
کارکنان ،ذهن و اندیشــه نیروی انســانی را در تحقق اهداف
ســازمانی ،همراه ســازد و با هم افزایی و هم اندیشی ،روند رو
به رشــد ســازمانی را بیش از پیش تقویت نمایــد .در فرصت
 ٢٧اردیبهشــت ماه ،روز روابط عمومی و هفته ارتباطات را به
تمامی فعاالن و دســت اندرکاران عرصه روابط عمومی به ویژه
همکارانم در بانک ســینا تبریک عرض می نمایم و امیدوارم با
تداوم رونــد به کارگیری مدیــران و کارکنــان روابط عمومی
کاردان ،متخصص ،بااخالق و هنرمند در کشــورمان ،شــاهد
بهبود و تقویت روزافزون اعتماد عمومی به سازمانها باشیم».
توسط بانک توسعه صادرات،

اختصاص  2000میلیارد ریال تسهیالت
برای صادرات محصوالت کشاورزی

بانک توســعه صادرات ایران مبلغ دوهــزار میلیارد ریال
برای تسهیالت ســرمایه در گردش ویژه صادرات محصوالت
کشاورزی به متقاضیان این بخش از محل سپرده گذاری ریالی
صندوق توســعه ملی اختصاص داد .به گزارش روابط عمومی
بانک توســعه صادرات ،این قــرارداد که میان بانک توســعه
صادرات و صندوق توســعه ملی منعقد شده و به مدت دوسال
اعتبار دارد ،در اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
است .براســاس این گزارش ،استفاده از ســپرده موضوع این
قرارداد برای اعطای تســهیالت به متقاضیان تابع مفاد بسته
حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و شرایط مندرج در قرارداد
خواهد بود که نســبت  50-50ترکیب با منابع داخلی بانک به
صادرات اختصاص می یابد.سقف اعطای تسهیالت سرمایه در
گردش برای اشخاص حقیقی حداکثر  50میلیارد ریال و برای
اشخاص حقوقی حداکثر  400میلیارد ریال تعیین شده و بانک
موظف است متناسب با حجم فعالیت متقاضی بهای تمام شده
و حجم قراردادهای صادرات و فروش در ســقف تعیین شــده
نسبت به اعطای تسهیالت سرمایه در گردش اقدام کند.
بر اســاس این قرارداد ،نرخ ســود تســهیالت اعطایی به
متقاضیان از محل این سپرده11 ،درصد خواهد بود.

مصرف برق صنایع به چهار هزار و  ۹۱۹مگاوات رسید .میزان مصرف برق صنایع در حالی افزایش یافت که به طور
معمول سال های گذشته در این روز مصرف برق روندی کاهشی داشت ،اما امسال با توجه به تعطیلی دوماهه ناشی از
گسترش بیماری کرونا در کشور ،صنایع در سال جهش تولید تصمیم گرفته اند روزهای تعطیل گذشته را در روزهای
پیشرو جبران کنند .بررسی روند مصرف برق صنایع از ابتدای هفته گذشته براساس گزارش های شرکت مدیریت
شبکه برق ایران نشان می دهد این روند از همان روز نخست هفته گذشته با افزایش همراه شده است.
تازه ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران همچنین بیانگر آن است که روند مصرف برق کل کشور نیز در
روز گذشته چهل و یک هزار و  ۱۸۸مگاوات بوده و گرچه نسبت به روزهای میانی هفته گدشته کاهش دارد اما روندی
افزایشی را نشان می دهد.

»

«خودرو» آماده
بازگشت به
بورس
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نماد ایران خودرو بعد از پایان معامالت و بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی میشود .براساس اعالم مدیریت
عملیات بازار شرکت بورس ،نماد معامالتی شــرکت ایران خودرو (خودرو) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
مبنی بر افزایش سرمایه بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج ،آماده انجام معامله است .زمان
انجام معامله در نماد معامالتی شرکت ایران خودرو در روز شنبه از ساعت  ۱۴و پنج دقیقه تا  ۱۵خواهد بود و همچنین
دوره سفارشگیری از ساعت ۱۴و پنج دقیقه تا  ۱۴و  ۲۰دقیقه است .پس از کشف قیمت ،ادامه معامالت در نماد مذکور
در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع (قیمت کشف شده در حراج) امکانپذیر است .هر کد معامالتی مجاز به ارسال
یک سفارش (حداکثر یک سفارش  ۱۰۰هزار تایی) و فقط از طریق یک ایســتگاه معامالتی یا کارگزاری یا معامالت
برخط و بر خط گروهی است ،در صورت ورود و ارسال بیش از یک سفارش همه سفارشات مشتری حذف خواهد شد.

افت معامالت در بازار مسكن محسوس شد؛

آرامشدربازارمسکنباچاشنیسردرگمی
به دنبال افت معامالت ،بازار مســکن به آرامش
نسبی رســیده و به نظر میرسد مشــروط به عدم
ایجاد شوک از ســوی متغیرهای بیرونی همچون
نرخ ارز ،ثبات به بازار ملک برگردد یا دست کم روند
رشد نرخهای کذایی متوقف شود .البته در چند روز
گذشته بازار مسکن در حالت سردرگمی قرار گرفته
است.
به گزارش ایســنا ،پــس از کاهــش معامالت
مسکن ناشــی از هجوم ســرمایهها به بازار بورس،
روند رشد نرخهای پیشنهادی مسکن متوقف شده
و کارشناسان معتقدند در میان مدت ،بازار به آرامش
و ثبات می رسد .به نظر می رسد انتظارات تورمی،
جای خود را به انتظارات کاهشــی در بازار مسکن
داده و گروهی از خریداران منتظر شکســتن نرخ
هایی هستند که پس از برداشتن محدودیت های
کرونایی ایجاد شده است.
به دنبال بازگشــایی دفاتر امــاک در ابتدای
اردیبهشت که با رونق نســبی معامالت همراه بود،
روند افزایش نرخ های پیشــنهادی از سوی برخی
مالکان نیز آغاز شد .این اتفاق مسئوالن قضایی را بر
آن داشت تا دستور توقف درج قیمت در آگهیهای
فروش ملک در سایتهای اینترنتی را صادر کنند که
به کسادی معامالت دامن زده است.
امــا با توجه بــه شــرایط کنونی ،بــازه زمانی
پررونق بازار ملک که معموالً سال های گذشته در
اردیبهشت ماه بود به تعویق افتاده و احتماالً پس از
افت شاخص بورس ،سرمایه گذاری در بازار مسکن
افزایش خواهد یافت اما جهش قیمتها بعید به نظر
میرسد .کارشناسان ،نهایت رشد قیمت مسکن در
سال جاری را معادل تورم عمومی میدانند.
از طرف دیگر رشد بازارهای موازی نگرانیهایی
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تعــداد معامــات آپارتمان هــای مســکونی شــهر تهران
در فروردیــن مــاه ســال  ۱۳۹۹بــه  ۱۲۰۰واحــد مســکونی
محدود شــد که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه ســال قبل
بــه ترتیــب  ۸۷.۸و  ۶۳.۷درصــد کاهش نشــان مــی دهد

را در خصوص تورم آتی مســکن در بین متقاضیان
مصرفی مســکن ایجــاد کــرده و ایــن روزها در
جســتوجوی فایلهای مناسب هســتند .با این
حال برخی از مالکان به دلیل وضعیت مبهم کنونی،
فروش را به روشــن شــدن وضعیت آینده موکول
کردهاند.
همزمان با بازگشــایی بازار مســکن در ابتدای
اردیبهشــت ماه نرخهای پیشــنهادی  ۱۵تا ۲۰
درصد افزایش پیدا کرده اســت .واسطههای ملکی

میگویند که افزایش قطعی قیمــت در معامالت
حدود  ۸درصد است .برخی فعاالن بازار ،برداشتن
قیمــت از آگهیهــا را در ایجاد آرامــش بی تاثیر
میدانند .از سوی دیگر عده ای معتقدند در ماههای
آینده بازار مسکن به آرامش قیمتی میرسد و نرخ ها
کاهش پیدا خواهد کرد .گروهی دیگر نیز میگویند
که حتی اگر قیمتها پایین نیاید دســت کم رشد
قیمتمتوقفمیشود.
بازار مسکن در نیمه اول سال ،آرام خواهد بود

یک کارشناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه به
دلیل هجوم سرمایه ها به بازار بورس ،قیمت ملک
در نیمه اول سال جاری رشــد محسوسی نخواهد
داشت گفت :یکی از عوامل بنیادین تغییر نرخ های
پیشنهادی در بازار مسکن ،کاهش بهرههای بانکی
است که به رشــد قیمتهای اعالمی از سوی برخی
مالکان منجر شــده اما معامالت چندانی در قیمت
های پرت انجام نمیشود.
قیمتهایپرت،معلولمتغیرهایبیرونیاست
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت
های پرت ،معلول متغیرهای دیگری است که اگر
به آنها توجه نکنیم از علت بــاز می مانیم تصریح
کرد :کاهش نرخ سود بانکی ،رکود ناشی از ویروس
کرونا ،افزایش قیمت ارز از جمله عواملی است که
بر بازار مسکن تاثیر می گذارد .در این بین ممکن
اســت قیمت های کذایی از ســوی مالکان اعالم
شــود اما آنچه عم ً
ال توســط فعاالن آگاه و مسلط
اتفاق می افتد خرید و فروش با قیمت های منطقی
است.
به گزارش ایسنا ،تعداد معامالت آپارتمان های
مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال  ۱۳۹۹به
 ۱۲۰۰واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه
قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب  ۸۷.۸و ۶۳.۷
درصد کاهش نشان می دهد .به نظر می رسد شیوع
ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت ها در تهران در این
ماه تأثیر جدی بر آن داشته است.
در ماه مورد گزارش ،متوســط قیمت خرید و
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران،
 ۱۵.۳میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال
قبل ۳۵.۷درصد افزایش نشان می دهد.

احداث  ۸ایستگاه تقویت فشار برای انتقال گاز پارس جنوبی
مدیرعامل شرکت مهندســی و توســعه گاز ایران به پروژه
انتقال حجم باالی تولیدات گاز پارس جنوبی اشاره کرد و گفت:
افزون بر خطوط لوله باید هشت ایستگاه تقویت فشار در فواصل
معین احداث کرد تا زمینه الزم برای توزیع انرژی پاک و ارسال
آن به مبادی مصرف مهیا شود.
به گزارش شرکت مهندســی و توســعه گاز ایران« ،بهرام
صلواتی» دربــاره اجرای پروژههای گازرســانی در سیســتان
و بلوچســتان افزود :توسعه شــبکههای گازرســانی به صنایع
کوچک و بزرگ و همچنین گازرســانی به  ۳۰شــهر و روستا،
نیروگاههــای چابهار و کنــارک و کارخانههایســیمان خاش
و زابــل از جملــه تعهدات طــرح هفتــم و یازدهم خــط لوله
سراسری است.
وی ادامــه داد :اکنون اجــرای هــزار و  ۱۱۷کیلومتر خط
لوله در قالب  ۱۱پــروژه از جمله پروژههای زاهــدان به زابل به
طول  ۲۲۰کیلومتر ،ایرانشــهر به چابهار حــدود  ۳۰۰کیلومتر
و همچنین پروژههای خاش ،میرجاوه ،سیب ،سوران و سراوان
در شــرق اســتان در مجموع به طول  ۵۹۷کیلومتــر در حال
اجرا هستند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد:
افزون بر پروژههای فوق ۶۵۶ ،کیلومتر پــروژه نیز در مجاورت

شهرهای یادشــده تعریف شــده که اکنون در فاز طراحی قرار
دارند و با به ثمر رسیدن این خطوط تکمیلی ،باقیمانده شهرها
و صنایع استان نیز از نعمت گاز بهرهمند خواهند شد.
صلواتی همچنین درباره پــروژه انتقال حجم باالی تولیدات
گاز عســلویه ،گفت :افزون بــر خطوط لوله باید ایســتگاههای
تقویت فشار متعددی در فواصل معین احداث کرد تا زمینه الزم
برای توزیع انرژی پاک و ارسال آن به مبادی مصرف مهیا شود.
وی اظهار کرد :طرح تأسیســات تقویت فشار گاز در شرکت

مهندسی و توســعه گاز ایران در ســال  ۹۸روزهای پرکاریرا
ســپری کرد و کوشــید با پایان موفق مراحل طراحی ،انتخاب
پیمانکار و تحصیل اراضی ،زمینه الزم برای ورود هشت ایستگاه
به فاز اجرا را فراهم کند.
مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران همچنین
گفت :پروژههای نورآباد ،دوراهــان ،پل کله ،خورموج ،برازجان،
خیرگو ،ارسنجان و آرادان ،هشــت پروژهای هستند که در سال
 ۹۹وارد مرحله خرید تجهیزات و کاال و اجرا میشــوند و به این
ترتیب رکورد بینظیری در اجرای همزمان چندین پروژه را در
صنعت گاز شاهد خواهیم بود.
صلواتی همچنین از تکمیل قطعه نخست خط لوله بیدبلند
 اهواز تا انشعاب ماهشــهر خبر داد و اظهار کرد :این خط آمادهتزریق گاز است.
وی درباره وضع خط انتقال گاز نهم سراسری نیز گفت :خط
نهم این قابلیت را دارد که روزانه  ۱۱۰میلیون متر مکعب گاز را
انتقال دهد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توســعه گاز ایران یادآور شد:
قطعه نخست بیدبلند  -اهواز به طول  ۱۰۰کیلومتر در حال اجرا
اســت که  ۳۱کیلومتر ابتدایی آن تا انشــعاب ماهشهر به اتمام
رسیده و آماده تزریق گاز است
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بازار نهادههای دامی تا دو هفته آینده
متعادل میشود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت :با رفع
مشکل نهادههای دامی مورد نیاز کشور ،در نهایت تا دو هفته
آینده مشکل بازار نهادهها متعادل میشود.
بهگزارش وزارت جهاد کشــاورزی« ،حســن عباســی
معروفان» با اشــاره بــه اینکه روند واردات خــوراک دام به
دلیل مشــکالت ارزی و گمرکی حدود ســه ماه متوقف بود،
افزود :از ابتدای امســال به تدریج این مشکالت برطرف شده
به طوری که طی حدود  ۲۵روز اخیر ،روال عادی شده است.
وی اظهارداشــت :در مجموع از ابتدای سال تاکنون شرکت
پشتیبانی امور دام بیش از یک میلیون و  ۴۰۰هزار تن توزیع
شــده و بخش خصوصی هم  ۷۰۰هزار تن نهاده وارد کرده
است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد:
ماهانه به طور متوســط یک میلیون و  ۵۰۰هــزار تن نهاده
دامی در کشــور مصرف میشــود که یک میلیون تن آن از
طریق واردات تامین میشــود و در نهایت تا دو هفته آینده
با ادامه روند واردات ،عرضه پاســخگوی تقاضا شده و بازار به
تعادل میرسد.
عباســی معروفان گفت :قیمت مصوب نهادههای دامی
تغییر نداشته ،اما بدلیل کمبود آن ،قیمتهایی در بازار آزاد
شکل گرفته که فراتر از قیمت مصوب اســت و به هیچ وجه
مورد تایید شرکت پشــتیبانی امور دام نیســت ،اما با ادامه
روند واردات در دو هفته آتی ،این مشــکل هم برطرف شده و
نهادهها با نرخ مصوب به دست دامداران و مرغداران میرسد.
وی با بیان اینکه به طور دائم نهاده وارد گمرکات میشود،
افزود :اکنون بیــش از دو میلیون و  ۵۰۰هــزار تن نهاده در
گمرک موجود اســت ضمن اینکه هیچ مشکلی در ترخیص
آن وجود ندارد و با همــکاری بانک مرکــزی و گمرک این
نهادهها در حال ترخیص هستند.
مدیرعامل پشتیبانی امور دام کشــور ادامه داد :در حال
حاضر با توجه به اینکه در زمان اوج برداشــت سبزی ،صیفی
و برخی دیگر از محصوالت هستیم اســتفاده از کامیون اوج
گرفته و تنها مشکل ،کمبود کامیون اســت که از وزارت راه
درخواســت میکنیم در خصوص تامین کامیونهای مورد
نیاز ،یاری رسان ما باشــد .عباســی معروفان افزود :اکنون
روزانه  ۲۰تا  ۲۵هزار تــن نهادههای دامــی از بنادر تخلیه
میشــودکه در صورت تخصیص کامیونهای مورد نیاز ،این
رقم به روزانه پنجاه هزار تن میرســد ،اما اگر این اتفاق هم
نیفتد در بدبینانهترین حالت باز هــم بازار در دو هفته با روند
فعلی به تعادل خواهد رسید.
عوارض صادرات مرغ کاهش یافت
مدیرعامل پشــتیبانی امور دام با اشــاره به اینکه بدلیل
شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی تاالرها و رستورانها مصرف
مرغ کاهش  ۳۷درصدی داشــته و میزان مازاد شکل گرفته
اســت ،گفت :برای جلوگیــری از ضرر مرغداران ،شــرکت
پشــتیبانی امور دام بیش از  ۸۷هزار تــن خرید تضمینی از
مرغداران داشــته و این روند همچنان ادامه دارد تا زمانی که
مرغ مازاد به حداقل برســد .به گفته وی ،و همچنین عوارض
صادرات هم برای پشــتیبانی امور دام به صفر رسیده و برای
مرغداران بخش خصوصی هم از پنج هزار تومان به یک هزار
و  ۵۰۰تومان کاهش یافته است.
خرید مرغ سایز با قیمت هر کیلو  ۱۴۵۰۰تومان
عباســی معروفان با بیان اینکه برای تشــویق بیشــتر
مرغداران و کاهش میــزان مازاد ،از روز گذشــته مرغهای
با وزن یک هــزارو  ۴۰۰تا یــک هزار و  ۶۰۰گرم که ســایز
استاندارد است بجای  ۱۲هزار و  ۹۰۰تومان با قیمت ۱۴هزار
و  ۵۰۰تومان خریداری میشود.
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